
Desde os tempos da máquina de escrever, a mídia percorreu

um longo caminho. Agora, conta com a preservação do

modelo publicitário brasileiro para ampliar o seu espaço

laudio Venancio, diretor na-

cional de mídia da Fischer

América, é do tempo - meados dos

anos 6o - das garagens e das máqui-

nas de escrever, estas usadas para pro-

duzir os mapas de inserção, original

mais cinco cópias. "Era preciso força

bruta nas teclas para que todas as

cópias saíssem nítidas. As máquinas,

depois de seis meses, eram jogadas no

lixo", lembra ele.

Máquinas de escrever e trabalho de

datilografia, aliás, garantiram o início

profissional na mídia de muita gente,

inclusive um considerável contingente

de mulheres, dando início à tradição

da forte presença feminina na área.

Quanto às garagens, explica-se:

agências de publicidade, até os anos

6o, em sua maioria, ocupavam antigas

casas de família e, ao departamento de

mídia, inevitavelmente era reservada a



garagem da casa, já que salas e

quartos eram divididos por diretoria,

atendimento e criação.

Garagens, máquinas de escrever e

uma rotina de trabalho que a muitos

sugeria apenas burocracia (a pequena

quantidade de veículos de comunica-

ção e o raquitismo dos formatos co-

merciais próprios da época não deixa-

vam muito espaço para a criatividade e

para a inovação em mídia) soam es-

tranho para quem está chegando

agora, num momento em que os

profissionais de mídia estão no centro

dos processos decisórios das agên-

cias, assumindo mais e mais respon-

sabilidades junto aos anunciantes e

veículos, mas também sofrendo na

pele todos os problemas decorrentes

das turbulências em que está mergu-

lhada a publicidade brasileira. Foi uma

longa, longa viagem até aqui.

ESTÁGIOS BEM DEFINIDOS

Para Venancio, a atividade de mí-

dia no Brasil descreve uma trajetória

repartida em estágios bem definidos.

O primeiro, a partir dos anos 70, com

a valorização do planejamento, reflexo

da progressiva sofisticação do mer-

cado consumidor e da maior oferta de

oportunidades de mídia. A partir dos

anos 8o, veio o segundo estágio, adi-

cionando-se a criatividade à equação,

necessidade premente dada as exigên-

cias de se atingir o consumidor de for-

ma mais eficiente, valorizando o inves-

timento do anunciante e tirando mais

proveito dos múltiplos formatos dis-

ponibilizados por uma quantidade de

veículos cada vez maior.

Nos anos 90, foi a hora de valo-

rizar a negociação, não só com os

veículos mas junto aos próprios

clientes. "Assumimos mais e mais

responsabilidades junto a eles", diz

Venancio. "Agora, planejamento, criati-

vidade e negociação estão juntas no

mesmo caldeirão. Devemos mergulhar

nas necessidades dos clientes, de

preferência antecipá-las e propor solu-

ções criativas e eficientes. Não há e

não pode haver muros dentro da agên-

cia. É preciso que todas as áreas

atuem juntas em proveito do cliente e

do próprio resultado da agência, que é

o que garante a sua continuidade. Em

muitos casos, cabe à

mídia liderar este

processo, talvez co-

mo decorrência da

prática negociai ao

longo dos anos".

Paulo Stephan,

diretor de mídia da

Talent e presidente

do Grupo de Mídia^

São Paulo concorda

com este ponto de

vista. "Passamos a

ser profissionais de

negócios de comuni-

cação e não apenas

de mídia".

PAGANDO UM

PREÇO ALTO

Colocada no cen-

tro decisório da ativi-

dade publicitária, en-

"Não há e
não pode
haver muros
dentro da
agência. É
preciso que
todas as áreas
atuem juntas
em proveito
do cliente e
do próprio
resultado da
agência, que
é o que
garante a sua
continuidade"

riquecida pelas ferramentas de pesqui-

sa e pelo uso intensivo de softwares

que a informática tornou possível,

nem assim a mídia deixou de pagar

um alto preço quando o mercado pa-

rou de crescer, no final de 2000, e mer-

gulhou num período de retração, do

qual só começou a se recuperar em

2003.

Na maioria das agências, a perda

de receita determinou grandes cortes

de pessoal. Não é possível afirmar que

a mídia foi a área mais atingida, mas

certamente ela foi bastante atingida.

Houve mais de um caso de grandes

agências que cortaram dois terços de

seus profissionais de mídia. Como a

redução de tarefas foi

comparativamente mui-

to menor, o aumento da

carga de trabalho e a

pressão por resultados

foi imensa, condenando

os remanescentes a

uma rotina de trabalho

cavalar. A retomada do

crescimento nos investi-

mentos publicitários a

partir de 2003 e o bom

momento vivido pela

atividade desde 2004

não reverteram comple-

tamente esta situação.

A mídia retornará

aos antigos patamares

de emprego? "Nunca

mais", resume Paulo

Stephan. "A crise ensi-

nou as agências, da pior

maneira possível, a ad-



ministrar custos, cres-

cendo em clientes

sem crescer em cus-

tos. Portanto, traba-

lhamos muito mais

horas, no que ferra-

mentas de informática

nos auxiliam, nos em-

penhamos mais, so-

fremos mais cobran-

ças e mais pressões.

Stephan considera

que a pesquisa de mí-

dia foi comparativamente mais atin-

gida pelos cortes, mas nota que as

posições deixadas em aberto vão, aos

poucos, sendo ocupadas.

Esta perda de pessoal e poder de

investimento em pesquisa de mídia

não foi tão grande nas agências multi-

nacionais, diz José Alves, vice presi-

dente de mídia da Ogilvy Brasil. "Tra-

balhamos segundo patamares interna-

cionais, de acordo com contratos de

alinhamento, onde se ga-

rante ao cliente deter-

minados serviços,

com acompanha-

mento e avaliação

regulares. Tam-

bém a correspon-

dência internacional

garante acesso a softwares e

metodologias de pesquisa freqüen-

temente atualizadas".

Para Stephan, é preciso agora um

salto na agregação de inteligência con-

tida nas pesquisas e nos softwares de

análise, de forma a tornar a equação

de custos e resultados mais favorável.

"Vivemos
numa época de
comunicação
total. Cabe a
nós identificar
as melhores e
mais eficientes
oportunidades
de comunicação
para nossos
clientes"

Para ele, uma das

chaves desta busca

de valor passa por

uma revisão radical

da forma como os

institutos produzem

e disponibilizam as

suas pesquisas de

checking.

"É preciso racio-

~ nalizar as coisas",

diz. "O que investi-

mos em checking

hoje pode ser liberado para pesquisas

mais inteligentes".

Mesmo porque, diz ele, o proble-

ma não é a quantidade de dinheiro que

as agências de publicidade reservam

para a compra de pesquisa. "Em

comparação com os volumes investi-

dos no exterior, estamos muito bem,

mesmo considerando as dificuldades

naturais para se cobrir um território

extenso como o brasileiro".

Stephan mostra-se muito

animado com a atual fase

da mídia. Uma das pro-

vas do vigor da ativi-

dade, identifica ele, é o

movimento pela forma-

ção de novos Grupos de

Mídia em capitais e cidades

do interior.

Outra prova, diz ele, é o grande

sucesso dos treinamentos promovidos

pelo Cenp para uso do banco de

pesquisas de mídia e que já atraíram

mais de mil profissionais em todo o

Brasil (veja mais informações na pá-

gina^).

O DESAFIO

Para Venancio, exercer a mídia hoje

em dia significa equilibrar a multi-

plicidade de ofertas de meios, veículos

e formatos. "Vivemos numa época de

comunicação total. Cabe a nós identi-

ficar as melhores e mais eficientes

oportunidades de comunicação para

nossos clientes".

Outra determinante atual, diz ele,

é o nível de concorrência brutal que

permeia o setor, reflexo por sua vez da

acentuação da concorrência no mer-

cado brasileiro. "Em contrapartida, o

profissional de mídia precisa esgrimir

uma quantidade cada vez maior de

ferramentas e pesquisas, com todas as

dificuldades decorrentes em termos de

investimento para obtê-las e recursos

humanos e treinamento para tirar

proveito delas", diz Venancio.

E tudo isso é amplificado pelo cada

vez mais intenso compromisso com

os resultados dos clientes. "Você não

pode simplesmente criar o plano de

mídia, aprová-lo e ir dormir. É preciso

verificar se ele vai funcionar e corrigir

os seus rumos, caso necessário, ime-

diatamente. Nós não fazemos apenas

publicidade; nós garantimos as vendas

dos nossos clientes - e isso independe

do tamanho da verba que nos é

confiada".

Circulando pelas agências é possí-

vel colecionar histórias sobre até que

ponto vai este nível de comprometi-

mento. Uma grande agência que aten-

de uma rede de varejo contratou uma

consultoria para verificar as condições

de decoração interna e externa das



Cláudio Venanclo, diretor nacional de
mídia da Fischer América

Aqui e na foto abaixo, dois palestrantes
falam aos profissionais de mídia

Cinco registros
da viagem
dos profissionais
de mídia à Portugal,
organizada pelo
Grupo de Mídia
São Paulo

Paulo Stephan (de camisa clara) fala
durante seminário. Abaixo, ele entrega
exemplar do Mídia Dados e das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária
a um dos palestrantes

lojas do cliente pois percebeu que, a

despeito de uma campanha publicitá-

ria eficiente, vendas estavam sendo

perdidas por problemas elementares

na sinalização das lojas. Houve casos

em que a agência simplesmente

desaconselhou a investir em mídia em

uma determinada praça enquanto a

loja não fosse reformada e convenien-

temente sinalizada. O cliente não soli-

citou este serviço à agência mas esta

queria discutir o caso com dados

objetivos e consistentes à mão. A

conta da consultoria não foi repassada

ao cliente, que ficou bem impressio-

nado com a proatividade da agência.

Todo o trabalho foi conduzido pela

área de mídia.

Claro que cabe a cada agência

verificar até que ponto quer e pode ir

em seu comprometimento com o

cliente. Nesse sentido, agências nacio-

nais tendem a ser mais flexíveis,

enquanto as multinacionais tendem a

cumprir o contrato de forma mais

estrita. "O perfil negociador, que está

no sangue da área, nos leva a tomar a

frente de processos como este", diz

Venancio.

Para ele, os clien-

tes nunca foram tão

sensíveis ao uso com-

petente da publicida-

de, mas também os

resultados nunca fo-

ram cobrados de for-

ma tão imediata e im-

placável, inclusive pela

disponibilidade de in-

formações muito mais



rápidas. Muitas das "guer-

ras" de marketing em

áreas sensíveis como

bebidas e telefonia,

por exemplo, sim-

plesmente não exis-

tiriam dez ou quinze

anos atrás pela demora

na consolidação de dados

de vendas.

A VIAGEM

Há oito anos o Grupo de Mídia São

Paulo promove viagens internacionais

para conhecer a realidade dos anun-

ciantes, agências, veículos, institutos

de pesquisa e fornecedores de soft-

wares.

Até 2005, todas elas haviam sido

feitas para os Estados Unidos. Neste

ano, Cláudio Venancio, coordenador

desta, achou que havia chegado a hora

de se investigar um pouco a realidade

publicitária européia. Por isso, desta

vez, os profissionais de mídia, 28 ao

todo, de agências brasileiras e multina-

cionais, embarcaram para Lisboa,

assistindo a 15 palestras com especia-

listas locais e vindos também da Es-

panha, Estados Unidos, Inglaterra e

Suíça. O Cenp foi representado nas pa-

lestras por sua diretora executiva Célia

Fiasco, em uma iniciativa que visa re-

forçar a ligação com o Grupo de Mídia.

Os profissionais de mídia encon-

traram por lá uma realidade bastante

distinta do mercado brasileiro e volta-

ram convencidos da necessidade im-

periosa de se preservar o modelo bra-

sileiro de publicidade.

"Não vimos uma

valorização despro-

porcional da criação

sobre as demais

áreas. Vimos, isto

sim, a importância

do equilíbrio entre

as áreas da agência. É

preciso abrir a cabeça e

contemplar de forma equilibra-

da, todas as pernas da atividade", diz

Venancio.

Para Paulo Santana, diretor de

mídia da Fallon São Paulo, o formato

do mercado europeu é muito diferente

do brasileiro, mais subdividido, algu-

mas agências cuidando da criação,

outras da mídia, o anunciante fazendo

coisas que não fazem aqui no Brasil.

"Minha percepção é de este formato

não está funcionando bem", diz ele.

"As partes reclamam

da falta de integra-

ção e me pareceram

demasiado preocu-

pados com os valo-

res envolvidos, em

abaixar custos e não

buscar a eficiência.

Não funcionam co-

mo um time. No

Brasil, preservamos

esta vantagem. To-

das as partes traba-

lham mais integra-

das, caminhando pa-

ra o mesmo lado -

os melhores resulta-

dos para o anuncian-

te. Eu não vi esta

"Você não pode
simplesmente
criar o plano
de mídia,
aprová-lo e
ir dormir.
É preciso
verificar se ele
vai funcionar
e corrigir os seus
rumos, caso
necessário,
imediatamente"

integração na Europa e eles percebem

isso, tanto que reclamam muito da

forma de trabalho. Nesta guerra de

preço, muitas vezes os resultados

ficam comprometidos", diz Santana.

EMPRESAS DE MÍDIA

As empresas de mídia não eram

necessariamente o foco das palestras

mas acabaram chamando a atenção

dos presentes - e não de forma

positiva.

"Não precisamos de empresas de

mídia mas precisamos do instrumen-

tal a que elas têm acesso", diz Venan-

cio. Para ele, não é necessariamente

uma questão de dinheiro. "Precisa-

mos, isso sim, disseminar mais na

agência e, principalmente, no anun-

ciante, a cultura das decisões deriva-

das de estudos e pesquisas. Os anun-

ciantes ainda co-

bram pouco o

uso de pesquisas

pelas agências.

Não raro, até

reclamam disso".

José Alves fi-

cou com a im-

pressão forte de

que as agências

de mídia não são

bem aceitas lá

fora pelos veícu-

los. "Eles recla-

maram do fato de

negociarem não

mais com trinta

compradores de

mídia, mas com



três ou quatro porque os grupos rivais

se juntam na hora de comprar mídia,

formando blocos com um poder

incontrastável. Eles jogam os preços

para baixo em níveis cada vez mais

intensos - descontos da ordem de

70% sobre as tabelas de preços são

normais - e ainda negociam condições

para devolução do chamado rappel.

Esta queixa foi unânime da parte dos

veículos. É claro que o fato de haver

um equilíbrio muito grande nas au-

diências e tiragens entre os veículos

favorece a posição de força das

empresas de mídia".

É claro que uma situa-

ção onde têm de investir

menos em mídia agrada,

num primeiro momento,

aos anunciantes. Mas

esta impressão se desfaz

rapidamente. A despeito da

inegável qualidade das equipes e

das ferramentas de pesquisa disponí-

veis nas agências de mídia, elas

rapidamente revelam a sua verdadeira

natureza - a de instrumentos de espe-

culação, onde a finalidade maior é

garantir melhores resultados financei-

ros para si próprias. "As agências de

mídia não ganham apenas os 3% que,

aliás, já têm sido reduzidos para até

2%", diz Paulo Stephan.

"Também as agências de criação

demonstram forte desacordo com as

agências de mídia", diz ele. "Há ten-

são forte entre elas. Parece claro, pas-

sados alguns anos da atuação das

agências de mídia, a perda para a

publicidade ao ser trinchada em em-

presas diferentes e estanques". Um

dos publicitários de criação presente

aos seminário contou que havia sido

informado com apenas dois dias de

antecedência da necessidade de

criação de uma ampla campanha para

jornal, negociada meses antes pela

agência de mídia. "Não tenho mais

qualquer dúvida: a separação entre

criação, planejamento e mídia é dano-

sa à publicidade. A agência de mídia

não agrega tudo o que é possível agre-

gar às necessidades dos clientes,

diz Stephan. "A inteli-

gência de mídia das

agências, no caso,

não chama tanta

atenção assim.

Aliás, uma gran-

de diferença entre

eles e nós é na emba-

lagem. E eles são ótimos em

embalagens. Os clientes gostam e

valorizam coisas diferenciadas e bem

embaladas".

Stephan notou também um desdo-

bramento amalucado, decorrente do

poder que as agências de mídia vão

conquistando: elas começam a ofere-

cer outros serviços aos clientes, inclu-

sive o de criação, como forma de am-

pliar o faturamento. "O espírito é

totalmente financeiro", afirma ele.

"Volto da Europa convencido das

vantagens e qualidades do modelo

brasileiro de publicidade, na medida

em que assegura integração e diversi-

dade em proveito do cliente e respei-

tando o espaço dos veículos de comu-

nicação"

Santana não viu o modelo europeu

como uma evolução. "O modelo brasi-

leiro de publicidade pode, obviamente,

sofrer algum tipo de adaptação mas

não deveria caminhar para o modelo

europeu", diz.

SOFTWARES INTERESSANTES

Para Stephan há softwares muito

interessantes disponíveis, que podem

vir para o Brasil a qualquer momento.

"Não é uma questão de inventivi-

dade tampouco de dinheiro.

Acho importante, neste pro-

cesso, que o cliente se

envolva mais, cobre mais

o uso de pesquisas e ferra-

mentas".

Um dos softwares a cha-

mar a atenção dos mídias é

oferecido pela MarkTest, enviando

por e-mail, durante a madrugada, um

clipping com os comerciais exibidos

na noite anterior de categorias de

produtos selecionados pelo usuário

Santana gostou do software

Galileo, uma evolução do Tom Micro.

"Não é uma coisa nova mas uma boa

evolução. Aliás, não há ovos de Colom-

bo. Há boas evoluções mas, de uma

forma, já as conhecemos".

O Galileo tem desembarque pro-

metido nas agências brasileiras ao

longo de 2006. •

kalamar
Text Box
Fonte: Cenp em Revista, a.2, n.5, p 20-25, 2005.




